
For rolling shutters 
and awnings

Neo
Installation and use instructions and warnings

Warning: follow these personal safety instructions very carefully.
Important safety instructions; save these instructions for future use.  

Istruzioni ed avvertenze per l’installazione e l’uso
Attenzione: per la sicurezza delle persone è importante rispettare queste istruzioni.

Istruzioni importanti per la sicurezza; conservare queste istruzioni.

Instructions et avertissements pour l’installation et l’utilisation
Attention: pour la sécurité des personnes, il est important de respecter ces instructions.

Instructions importantes pour la sécurité; conserver ces instructions.

Anweisungen und Hinweise für die Installation und die Bedienung
Achtung: für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, sich an diese Anweisungen zu halten.

Für die Sicherheit wichtige Anweisungen – aufbewahren! 

Instrucciones y advertencias para la instalación y el uso
Atención: es importante respetar estas instrucciones para garantizar la seguridad de las personas.

Instrucciones importantes para la seguridad; conserve estas instrucciones.

Instrukcje i ostrzeżenia związane z instalowaniem i użytkowaniem
Uwaga: mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników należy przestrzegać niniejsze instrukcje.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa; instrukcje należy przechowywać do przyszłej konsultacji.

Aanwijzingen en aanbevelingen voor installering en gebruik
Let op: voor de veiligheid van de personen is het van belang deze aanwijzingen op te volgen.

Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid; bewaar deze aanwijzingen.
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2.1) Elektrische aansluitingen
Op de aansluitingen van de motor moet een omnipolaire ontkoppe-

lingsinrichting van het elektriciteitsnet aanwezig zijn met een onder-
linge afstand tussen de contacten van tenminste 3 mm (stroomafslui-
ter of stekker met contactdoos enz.). 

Houd u nauwgezet aan de aanwijzingen voor de aansluitingen zoals
die voorzien zijn; waag u in geval van twijfel niet aan experimenten,
maar raadpleeg de daarvoor bestemde gespecificeerde technische
bladen die ook op de site www.niceforyou.com beschikbaar zijn.

Een verkeerd uitgevoerde aansluiting kan ernstige schade of een
gevaarlijke situatie veroorzaken. 
De elektriciteitskabel van de buismotoren NEO heeft 4 (*) geleiders: elektrische fase
voor omhoog, elektrische fase voor omlaag, gemeenschappelijk (doorgaans op de
nulleider aangesloten) en aarding (*) (equipotentiaalverbinding ter beveiliging). Zie
voor de elektrische aansluitingen het schema op afbeelding 6; de benodigdheden
voor aansluiting worden niet bij het artikel meegeleverd
N.B.: tijdens de installatie- en afstelwerkzaamheden, kan de motor, wanneer er nog
geen definitieve elektrische aansluitingen zijn, met de speciale eenheid “TTU”
bediend worden.

!

!

1) Beschrijving van het product
De buismotoren uit de serie “NEO” in de uitvoeringen “NEO L” Ø35mm; “NEO M”
Ø45mm en “NEO L” Ø58mm (afb.2) zijn elektromotoren, voorzien van een vertra-
gingswerk, die aan één kant eindigen in een speciale as waarop de meeneemwie-
len aangebracht kunnen worden. De motor wordt geïnstalleerd door deze binnen-

in de buis van het zonnescherm, rolluik of screen aan te brengen, en kan deze
omhoog of omlaag brengen. Ze zijn voorzien van een elektrische eindschakelaar,
welke wanneer die juist is afgesteld, de manoeuvre onderbreekt op het moment
waarop het rolluik o.d. de gewenste stand heeft bereikt.

2) Installatie
Let op: een onjuist uitgevoerde installatie kan ernstige verwondingen veroorzaken.

Breng de motor in gereedheid door de volgende handelingen te verrichten:
1. Steek de neutrale ring van de eindschakelaar (E) op de motor (A) totdat die in de desbetreffende ringmoer van de eind-

schakelaar (F) komt te zitten waarbij de twee kanaaltjes op elkaar moeten aansluiten; duw ze tot ze niet verder kunnen zoals
dat op afb. 4 is aangegeven.

2. Breng het meeneemwiel (D) op de motoras aan. Bij NEO S klikt het meeneemwiel automatisch vast.
3. Bevestig het meeneemwiel met de drukseegerring op NEO M.

Bevestig op NEO L het meeneemwiel met de borgring en de moer M12.
4. Plaats de aldus geassembleerde motor in de wikkelrol tot ook het uiteinde van de neutrale ring (E) ingebracht is. Bevestig het meeneemwiel (D) met schroef M4x10 aan

de wikkelrol, zodat eventueel slippen en eventuele axiale verschuivingen van de motor voorkomen worden (afb. 5).   
5. Zet tenslotte de motorkop op de speciale steun (C), eventueel met een afstandsstuk, vast en gebruik daarvoor de clips of splitpen (B).

! Afbeelding 3
A: NEO buismotor
B: Clips of splitpennen voor bevestiging
C: Steun en afstandsstuk
D: Meeneemwiel
E: Neutrale ring eindschakelaar
F: Ringmoer eindschakelaar

Bruin = elektrische omhoogfase
Zwart = elektrische omlaagfase
Blauw = gemeenschappelijke fase
(*) Geel/Groen = aarde
(*) In sommige NEO S versies is geen elektrische verbinding aanwezig. 

NEO
TTU

Aanbevelingen:
De motoren uit de serie “NEO” zijn vervaardigd voor het automatiseren van de
manoeuvres van rolluiken, zonneschermen e.d.; elk ander gebruik is oneigenlijkge-
bruik en derhalve verboden. De motoren zijn ontworpen voor gebruik bij woningen,
met een ononderbroken bedrijfstijd van hoogstens 4 minuten bij een cyclus van 20%.
Bij het kiezen van het type motor in functie van de toepassing daarvan, dient u met
de op het motorplaatje aangegeven nominale koppel en bedrijfstijd rekening te hou-
den. De minimumdoorsnede van de buis waarin de motor geïnstalleerd kan worden
is 4 mm voor NEO S, 52mm voor NEO M in de uitvoeringen met een koppel tot
35Nm; 60mm voor NEO M in de uitvoeringen met een koppel boven de 35Nm en
70mm voor NEO L. De installatie moet uitgevoerd worden door technisch vakbe-
kwaam personeel waarbij de veiligheidsvoorschriften volledig in acht genomen dienen
te worden. Voordat u met de installatie begint dient u alle niet noodzakelijke elektrici-
teitskabels te verwijderen en moet elk mechanisme dat niet nodig is om het rolluik of
zonnescherm op de motor te laten werken, uitgeschakeld te worden.
De bewegende delen van de motor dienen beschermd te worden indien deze op een
hoogte van minder dan 2,5m gemonteerd wordt.
In het horizontale vlak moet de afstand tussen het geheel geopende zonnescherm en

een willekeurig permanent aanwezig voorwerp tenminste 0,4m bedragen.
De netkabel van PVC die bij NEO meegeleverd wordt is bestemd om binnenshuis
gebruikt te worden: voor gebruik buitenshuis dient de kabel met een isoleringsbuis
beschermd te worden; of vraag de speciale kabel van het type 05RN-F.
Zorg ervoor de buismotor niet plat te drukken, er tegenaan te stoten, te laten vallen
of met vloeistoffen in contact te laten komen. Maak geen boorgaten en breng geen
schroeven over de hele buislengte aan; gebruik geen meerdere omkeerschakelaars
voor dezelfde motor en bedien evenmin meerdere motoren met dezelfde omkeer-
schakelaar (afb. 1). De bedieningsschakelaar moet daar aangebracht worden waar
het zonnescherm of rolluik zichtbaar is, maar wel op afstand van de bewegende delen
en op een hoogte van tenminste 1,5m. Wend u voor onderhoud en reparaties tot
vakbekwaam technisch personeel. Houd mensen op een veilige afstand van het rol-
luik wanneer dit in beweging is. Stel het zonnescherm niet in beweging, indien in de
nabijheid daarvan werkzaamheden worden verricht, zoals bijvoorbeeld ramen lappen.
Koppel bij automatische bediening ook de elektrische stroomvoorziening los.
Laat kinderen niet met de bedieningen spelen en houd de afstandbedieningen uit hun
buurt. Indien aanwezig: controleer de balansveren of de kabels dikwijls op slijtage.

3) Instellingen eindstandregelaars
De buismotoren uit de serie NEO voorzien een systeem van elektromechanische eindschakelaars die de stroomtoevoer onderbreken wanneer het zonnescherm of het rol-
luik de eindstand voor openen of sluiten bereikt heeft. Om deze standen af te stellen en aan de specifieke toepassing aan te passen behoeft u alleen maar de twee stel-
schroeven aan- of los te draaien die de manoeuvre “omhoog” (stop boven) en “omlaag” (stop beneden) aansturen. Om te weten waar de stelschroeven zich bevinden gelie-
ve u de afbeeldingen 6 f 7 te raadplegen al naar gelang de motor zich links of rechts bevindt; raadpleeg de afbeeldingen 8 of 9 voor rolluiken aan de buitenkant. De begren-
zingen van de eindschakelaars zijn in de fabriek op ongeveer 3 asomwentelingen afgesteld.

Afstelling manoeuvre “Omlaag”: 
1. Zet de motor aan en laat hem in de richting “Omlaag” ▼ van start gaan.
2. Wacht tot de motor als gevolg van het inwerkingtreden van de eindschakelaar ▼

op de huidige stand stopt 
3. Draai de stelschroef voor de manoeuvre “omlaag” ▼ aanstuurt, met de wijzers

van de klok mee (+) tot u de gewenste eindpositie gevonden hebt. (wanneer u
met de afstelling doorgaat zal de motor nu op de nieuwe stand stoppen).

Afstelling manoeuvre “Omhoog”:
1. Draai de stelschroef voor de manoeuvre “omhoog” ▲ tegen de wijzers van de

klok in (-), tot u de gewenste stopstand gevonden hebt. 
2. Zet de motor aan en laat hem in de richting “Omhoog” ▲ van start gaan.
3. Wacht tot de motor als gevolg van het inwerkingtreden van de eindschakelaar ▲

op de huidige stand stopt. 
4. Draai de stelschroef voor de manoeuvre omhoog ▲ met de wijzers van de klok

mee (+) tot u de gewenste eindpositie gevonden hebt. (wanneer u met de afstel-
ling doorgaat zal de motor nu op de nieuwe stand stoppen).

De elektrische fasen “omhoog” en “omlaag” van de motor zijn onderling volledig omwisselbaar daar de eerste de motor in de ene richting laat draaien en de tweede in de
andere richting. Het omhoog of omlaag gaan hangt ervan af aan welke kant de motor in de wikkelrol is aangebracht. Om de draairichting te wijzigen dient u de bruine en
zwarte draden om te wisselen.

2.2) Richting uitgang kabel 
(dit hoofdstuk heeft alleen betrekking op de uitvoering NEO L).
Indien u de richting van de uitgang van de kabel zou willen veranderen, dient u als
volgt te werk te gaan:
1. Trek de bescherming naar buiten weg.
2. Buig de kabel in de gewenste richting.
3. Breng de bescherming aan door haar krachtig op haar plaats te duwen.

4) Wat moet u doen indien… ofwel een kleine gids wanneer er iets niet goed functioneert!

Ook als een elektrische fase onder spanning gebracht wordt, komt de motor niet in beweging: u dient eerst uit te sluiten dat de oververhittingsbeveiliging
in werking is getreden; hiervoor wacht u dat de motor afgekoeld is. Vergewis u ervan dat de spanning tussen “Gemeenschappelijk” en de onder spanning gebrachte elek-
trische fase overeenkomt met die welke op het machineplaatje is aangegeven; probeer tenslotte de tegenovergestelde fase onder spanning te brengen.
Om te controleren of de eindschakelaars niet verkeerd zijn afgesteld en beide in werking getreden zijn, dient u de stelschroeven enkele slagen met de wijzers van de klok
(+) mee te draaien. Indien de motor dan nog niet in beweging komt, is er waarschijnlijk sprake van een ernstige storing.
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Connector and power supply cable (this section refers only to
the NEO M, NEO L version and concerns customer service personnel only)

If the power cord is damaged it must be replaced with an identical
type supplied by the manufacturer or an authorised customer service
centre.

NEO L power cable replacement. 
1. Remove the protection and pull it towards the outside (Fig. E).
2. Pull out the connector (Fig. F). 

NEO M power cable replacement.
1. Rotate the lock ring until the notch matches one of the latch-on teeth, then

release (Fig. A).
2. Repeat the operation for the other tooth (Fig. B). 
3. Bend the cable towards the inside and remove the protection by rotating it gen-

tly towards the outside (Fig. C).
4. Pull out the connector (Fig. D).
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Connettore e cavo di alimentazione (questo capitolo è relativo
solo alla versione NEO M, NEO L; ed è rivolto solo al personale tecnico dell’assi-
stenza).

Se il cavo di alimentazione fosse danneggiato dovrà essere sostitui-
to da uno identico disponibile presso il costruttore o il suo servizio di
assistenza.

Sostituzione cavo di alimentazione su NEO L.
1. Sfilare la protezione tirandola verso l'esterno (Fig. E).
2. Sfilare il connettore tirandolo (Fig. F). 

Sostituzione cavo di alimentazione su NEO M.
1. Ruotare la ghiera fino a far coincidere lo smusso con uno dei denti di aggancio,

quindi sganciare (Fig. A).
2. Ripetere l’operazione per l’altro dente (Fig. B). 
3. Piegare il cavo verso l’interno e togliere la protezione ruotandola delicatamente

verso l’esterno (Fig. C).
4. Sfilare il connettore tirandolo (Fig. D).
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Connecteur et câble d’alimentation (ce chapitre est relatif seu-
lement à la version NEO M, NEO L; et s’adresse uniquement au personnel tech-
nique du service après-vente)

Si le câble d’alimentation est endommagé, il devra être remplacé
par un câble identique disponible chez le constructeur ou son service
après-vente.

Remplacement du câble d’alimentation sur NEO L.
1. Extraire la protection en la tirant vers l’extérieur (Fig. E).
2. Extraire le connecteur en le tirant (Fig. F). 

Remplacement du câble d’alimentation sur NEO M.
1. Tourner la bague jusqu’à ce que l’encoche coïncide avec l’une des dents d’ac-

crochage, puis décrocher (Fig. A).
2. Répéter l’opération avec l’autre dent (Fig. B). 
3. Plier le câble vers l’intérieur et enlever la protection en la tournant délicatement

vers l’extérieur (Fig. C).
4. Extraire le connecteur en le tirant (Fig. D).
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Verbinder und Versorgungskabel (dieser Punkt bezieht sich nur
auf die Version NEO M, NEO L; und ist für technisches Kundendienstpersonal

bestimmt).

Falls das Versorgungskabel beschädigt sein sollte, muss es mit
einem gleichen ersetzt werden, das beim Hersteller oder dessen Kun-
dendienst erhältlich ist.

Ersatz des Stromkabels an NEO L.
1. Den Schutz nach außen herauszuziehen. (Abb. E).
2. Den Verbinder herausziehen (Abb. F). 

Ersatz des Stromkabels an NEO M.
1. Die Nutmutter drehen, bis sich die Abkantung auf einem der Einspannzähne

befindet, dann ausspannen. (Abb. A).
2. Den Vorgang am anderen Zahn wiederholen (Abb. B). 
3. Das Kabel nach innen biegen und den Schutz entfernen, indem er behutsam

nach außen gedreht wird (Abb. C).
4. Den Verbinder herausziehen (Abb. D).
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Conector y cable de alimentación (este capítulo se refiere sólo a
la versión NEO M, NEO L; y está dedicado exclusivamente al personal técnico del
servicio de asistencia)

Si el cable de alimentación estuviera arruinado sustitúyalo con uno
idéntico que se puede pedir al fabricante o a su servicio de asistencia.

Sustitución del cable de alimentación en NEO L.
1. Extraer la protección tirándola hacia afuera (Fig. E).
2. Extraiga el conector tirando de él (Fig. F). 

Sustitución del cable de alimentación en NEO M.
1. Gire el casquillo hasta hacer coincidir la ranura con uno de los dientes de engan-

che, entonces desenganche (Fig. A).
2. Repita la operación para el otro diente (Fig. B). 
3. Pliegue el cable hacia adentro y quite la protección girándola con delicadeza

hacia afuera (Fig. C).
4. Extraiga el conector tirando de él (Fig. D).
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Łącznik i przewód zasilający
(ten rozdział dotyczy tylko wersji NEO M, NEO L; i jest przeznaczony dla techników
serwisu obsługi )

Gdy przewód zasilający jest uszkodzony należy go wymienić na
identyczny dostępny u producenta lub w serwisie technicznym.

Przy NEO L wymienić kabel zasilający. 
1. ściągnąć zabezpieczenie poprzez podciągnięcie w kierunku do góry (rys. E).
2. Pociągnąć i wyciągnąć łącze (rys. F). 

Przy NEO M wymienić kabel zasilający. 
1. Przekręcić tuleją do momentu dopasowania nacięcia do jednego z ząbków

zaczepu, po czym odczepić (rys. A).
2. Powtórzyć czynność dostosowania do następnego ząbka (rys. B). 
3. Zgiąć przewód w kierunku do wnętrza i ściągnąć zabezpieczenie odkręcając

delikatnie w kierunku na zewnątrz (rys. C).
4. Pociągnąć i wyciągnąć łącze (rys. D).
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Connector en voedingskabel 
(dit hoofdstuk heeft alleen op de uitvoering NEO M, NEO L; betrekking en is alleen
voor het technische servicepersoneel bedoeld)

Een beschadigde voedingskabel mag alleen door eenzelfde kabel
vervangen worden; deze is bij de fabrikant of het technisch service-
centrum verkrijgbaar.

Verwisseling elektriciteitskabel op NEO L.
1. Trek de bescherming naar buiten weg (Afb. E).
2. Trek de connector naar buiten (Afb. F). 

Verwisseling elektriciteitskabel op NEO M.
1. Draai de ringmoer totdat de afgeronde hoek bij één van de tanden staat en haak

hem vervolgens los (Afb. A).
2. Doe hetzelfde met de andere tand (Afb. B). 
3. Buig de kabel naar binnen en verwijder de beveiliging door hem voorzichtig naar

buiten te draaien (Afb. C).
4. Trek de connector naar buiten (Afb. D).
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